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 તા.૧૬/૦૨/૨૦૨૦  રવિિાર 
અમદાિાદ શહરે પોલીસ સમાચાર 

અમદાિાદ શહરે પોલીસ તરફથી કરિામાાં 
આિેલ પ્રશાંસનીય/નોંધપાત્ર કામગીરી :-   સમાચાર યાદી નાં.૩૧૬/૨૦૨૦ 
 
 

વનકોલ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાાં નોંધાયેલ  અનડીટેક્ટ  લ ાંટના  ગ નાને  

ડીટેક્ટ કરી લ ાંટ કરી ભાગી જનાર આરોપીને લ ટમાાં ગયેલ સોનાના દાગીના 
પૈકી કક,રૂ.૮૭,૩૮,૭૫૦/- ની મતાના મ દ્દામાલ સાથે પકડી પાડી કાયદેસરની 
કાયયિાહી કરતો મે.નાયબ પોલીસ કવમશ્નરશ્રી ઝોન-૫ સ્કિોડય અમદાિાદ 

શહરે.  

          “ગઈ તા.૩૦/૦૧/૨૦૨૦ ના રોજ  નનકોલ પોલીસ સ્ટેશન નિસ્તારમાાં આિેલ 

ખોડીયાર માતાના માંદિર પાસે   મનુનિર કોમ્પ્લેક્ષમાાં આિેલ  દુકાન નાં=૯ િૈભિ લક્ષ્મી ગોલ્ડ “ નામની 

દુકાન સામે જાહરે રોડ ઉપરથી એક સ્પોટટ  મોટર સાયકલ ઉપર આિેલ બે અજાણ્યા ઈસમો ઉિ.૩૦ થી 

૩૫ િર્ટના આશરાના તથા મજબતુ બાાંધાના જેમાાં પાછળ બેઠેલ ઈસમ ેકાળા કલરન ુઆખી બાયન ુ

ટોપીિાળુ જેકેટ પહરેેલ હત.ુતેઓએ છેલ્લા ચારેક િર્ટથી નિરાંગપરુા દુ.નાં-૨૨,૨૩ સરુ મોલ લાલ 

બાંગ્લા ખાતે આિેલ “શ્રી નિકાસ ગોલ્ડ “ નામની જ્િેલસટની દુકાનમાાં સેલ્સમેન તરીકે નોકરી કરતા 

કેતનભાઈ પ્રકાશભાઈ સોનીના હાથમાાં રહલે કાળા કલરનો બેગ ટાઈપનો થેલો જે થેલામાાં અલગ 

અલગ સોનાના િાગીનાઓ ભરેલ કુલ્લે િજન ૩૨૪૭,૫૪૦ ગ્રામ જેની દક.રૂ.૧,૩૦,૯૪,૦૮૦ /- જેટલી 

ગણાય તે થેલો ઝાંટિી લઈ લુાંટ કરી મોટર સાયકલ ઉપર ભાગી ગયેલ.જે બાબતે નનકોલ પોલીસ સ્ટેશન 

ખાતે ગ.ુર.નાં=પાટટ=એ/૧૧ ૧૯૧૦૧૫૨૦૦૧૧૬/૨૦૨૦ ઈપીકો કલમ.૩૭૯(અ),૧૧૪ મજુબનો ગનુો 

િાખલ થિા પામેલ હતો. 

 

 

 

 

જનસાંપકય અધીકારી દ્વારા 
પોલીસ કવમશનરશ્રીની કચેરી, 

અમદાિાદ શહરે 
ટેલીફોન નાંબર  ૨૫૬૩૩૩૩૩ 

કાંટ્રોલરૂમ ટેલી.નાં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, 
૨૫૬૩૦૪૦૦ ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦ 
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   ઉપરોક્ત ગાંભીર પ્રકારના બનાિને સત્િરે ડીટેક્ટ કરિા માટે મે.પોલીસ 

કનમશ્નરશ્રી આનશર્ ભાટીયા સાહબે તથા સાંયકુ્ત પોલીસ કનમશ્નરશ્રી સેક્ટર - ૨ સાહબે.નાઓએ આપેલ 

સચુના આધારે મે.નાયબ પોલીસ કનમશ્નરશ્રી ઝોન-૫ અમિાિાિ શહરે.નાઓએ આ ગનુા સબાંધી તમામ 

હકીકતોથી િાકેફ થઈ ગનુાની તપાસના તમામ પાસાઓની તપાસ કરિા માટે  ઝોન-૫ સ્કિોડટના 
પો.સ.ઈ.શ્રી.એસ.જે.ચૌહાણ.તથા આનસ.પો.સબ.ઈન્સ.રશ્મમનભાઈ દિનેશભાઈ તથા હ.ેકો.જામનસિંહ રણભુા 
બનાં-૭૫૦૪.તથા પો.કો.સાંજયભાઈ નારનસિંગભાઈ બનાં=૪૯૭૯.તથા પો.કો.જયશેભાઈ મોતીભાઈ બનાં-
૧૩૨૨૧ તથા પો.કો.નનમેશકુમાર કૌનશકભાઈ બનાં=૧૩૨૨ તથા પો.કો.રાજુભાઈ અનિરભાઈ 

બનાં=૮૫૩૩ તથા નનકોલ પોલીસ સ્ટેશનના સિેલન્સ પો.સ.ઈ.એચ.િી.છાસટીયા.તથા 
હ.ેકો.ગૌતમભાઈ હીરાભાઈ બનાં-૭૮૪૪ તથા હ.ેકો.મેહુલકુમાર અમતૃલાલ બનાં-૫૩૫૫ તથા 
પો.કો.જીતેન્રનસિંહ હરીનસિંહ બનાં-૧૦૩૮૮ તથા પો.કો.રજનીશકુમાર હરીભાઈ બનાં-૪૨૫૩ તથા 
પો.કો.કપીલકુમાર કાન્તીભાઈ બનાં-૯૮૯૮ તથા પો.કો.િિેનસિંહ જુઠાજી બનાં-૪૧૮૪ તથા 
લો.ર.પ્રકાશકુમાર જેઠાભાઈ બનાં=૨૪૬ સહીતની ટીમના માણસોને તાકીિના ધોરણે ગાંભીર ગનુાનો 
ભેિ ઉકેલિા માટે ઉપરોક્ત ટીમોન ેટેક્નીકલ પરુાિા તેમજ સીસીટીિી સિેલન્સ ચેકીંગની કામગીરી 
સોંપિામાાં આિેલ હતી.જે બાબત ેટીમના માણસોએ તમામ માહીતી એકત્રીત કરી ગનુો શોધિા સારૂ 

પ્રયત્નો હાથ ધરેલા.અને મે.નાયબ પોલીસ કનમશ્નરશ્રી. ઝોન=૫ અમિાિાિ શહરે.નાઓએ જરૂરી 
માગટિશટન પરુૂ પાડી તમામ ટીમના સાંપકટમાાં રહી સાંકલન જાળિેલ. 

      ઉપરોક્ત ગનુાની તપાસમાાં  હતા િરમ્પયાન આનસ.પો.સબ.ઈન્સ.રશ્મમનભાઈ 

દિનેશભાઈ તથા પો.કો.કપીલકુમાર કાન્તીભાઈ નાઓને ખાનગી રાહ ેબાતમી હકીકત મળેલ કે નનકોલ 

પોલીસ સ્ટેશન ગ.ુર.નાં= પાટટ=એ/૧૧૧૯૧૦ ૧૫ ૨૦૦૧૧૬ /૨૦૨૦ ઈપીકો કલમ.૩૭૯(અ),૧૧૪ 

મજુબનો ગનુો િાખલ થયેલ હોય જે ગનુામાાં સાંડોિાયેલ આરોપીઓ પૈકીનો એક આરોપી કે જે શરીરે 

િાિળી કલરન ુશટટ  તથા કાળા કલરન ુપેન્ટ પહરેેલ છે.જે હાલમાાં આ ગનુામાાં મેળિેલ સોનાના િાગીના 
પોતાના કબ્જજામાાં રાખેલ છે.અને હાલમાાં નનકોલ ઠક્કરનગર બ્રીજ પાસે આિેલ સરિાર મોલ પાસ ેહાજર 

છે. નિગેરે મતલબની બાતમી હકીકત આધારે આરોપી ” નનખખલ સ/ઓ લાખભુાઈ નાનાજીભાઈ રાઠોડ 

ઉિ.૩૧ રહ.ેમનાં-૮ નસિંગલની ચાલી.છારાનગર મોટિાણી બાંગ્લાની સામે કુબેરનગર સરિારનગર 

અમિાિાિ શહરે” નાઓને લટુમાાં ગયેલ સોનાના િાગીનાન ુ કુલ્લે િજન ૩૨૪૭,૫૪૦ ગ્રામ જેની 
દક.રૂ.૧,૩૦,૯૪,૦૮૦ /- ગણાય તે પૈકી  સોનાના િાગીના િજન ૨૧૬૭.૩૫૦ ગ્રામ જેની 
દક,રૂ.૮૭,૩૮,૭૫૦/- ગણાય તે મતાના મદુ્દામાલ સાથે તા.૧૫/ ૦૨/ ૨૦૨૦ ના કલાક ૧૧/૩૦ િાગ ે

પકડી અટક કરિામાાં આિેલ છે.આમ નનકોલ પોલીસ સ્ટેશનમાાં નોંધાયેલ લુાંટના અનડીટેક્ટ ગનુાને 

શોધી કાઢી લુાંટમાાં ગયેલ સોનાના િાગીના પૈકી ૨૧૬૭.૩૫૦ ગ્રામ િજનના જેની દક,રૂ.૮૭,૩૮,૭૫૦/- 

ગણાય તે મતાના મદુ્દામાલ રીકિર કરી પ્રસાંશનીય કામગીરી કરિામાાં આિેલ છે.તા.૧૫/૦૨/૨૦૨૦.       
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આરોપીનો પ િય ઈવતહાસ : 

શહરેકોટડા પોલીસ સ્ટેશનમાાં આંગડીયા પેઢીમાાંથી રોકડા રૂવપયા ૭ લાખ  ની લ ાંટના ગ નામાાં પકડાયેલ 

છે. 

તેમજ સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશનમાાં ચેઈન સ્નેચચિંગના ગ નામાાં પકડાયેલ છે. 

નાસતા ફરતા આરોપીઓ :: 

(૧) મનીર્ ઉફે મનોજભાઈ કનૈયાલાલ સેિાણી રહ.ેનસિંગલચાલી છારાનગર કુબેરનગર .  

 (૨) ઉતમ આત્મારામ તમાંચે રહ.ેસાંતોર્ીનગર સરિારગ્રામ રેલ્િે સ્ટેશનની બાજુમાાં કુબરનગર    

(૩) નિશાલ નિક્રમભાઈ તમાંચે રહ.ેકુબેરનગર સત્યનારાયણ દુધ ઘરની સામે સરિારનગર . 

મ દ્દામાલ રીકિર::   

લટુમાાં ગયેલ સોનાના િાગીના કુલ્લે િજન ૩૨૪૭,૫૪૦ ગ્રામ દક.રૂ.૧,૩૦,૯૪,૦૮૦ /- તે પૈકી 
સોનાના િાગીના િજન ૨૧૬૭.૩૫૦ ગ્રામ જેની દક,રૂ.૮૭,૩૮,૭૫૦/- ની મતાનો મદુ્દામાલ રીકિર 

કરિામાાં આિેલ છે. 

કામગીરી કરનાર અવધકારી/કમયચારીઓ ::  

ઝોન-૫ સ્કિોડટના પો.સ.ઈ.શ્રી.એસ.જે.ચૌહાણ.તથા નનકોલ પો.સ્ટેશન સિેલન્સ પો.સ.ઈ.શ્રી.એચ.િી. 
છાસટીયા.તથા ઝોન-૫ સ્કિોડટના આનસ.પો.સબ.ઈન્સ.રશ્મમનભાઈ દિનેશભાઈ , હ.ેકો.જામનસિંહ રણભુા 
બનાં-૭૫૦૪ , પો.કો.સાંજયભાઈ નારનસિંગભાઈ બનાં=૪૯૭૯ , પો.કો.જયેશભાઈ મોતીભાઈ બનાં-૧૩૨૨૧ 

, પો.કો.નનમેશકુમાર કૌનશકભાઈ બનાં=૧૩૨૨ , પો.કો.રાજુભાઈ અનિરભાઈ બનાં=૮૫૩૩, નનકોલ 

પોલીસ સ્ટેશનના હ.ેકો.ગૌતમભાઈ હીરાભાઈ બનાં-૭૮૪૪ ,હ.ેકો.મેહુલકુમાર અમતૃલાલ બનાં-૫૩૫૫ , 

પો.કો.જીતેન્રનસિંહ હરીનસિંહ બનાં-૧૦૩૮૮ , પો.કો.રજનીશકુમાર હરીભાઈ બનાં-૪૨૫૩, 

પો.કો.કપીલકુમાર કાન્તીભાઈ બનાં-૯૮૯૮, પો.કો.િિેનસિંહ જુઠાજી બનાં-૪૧૮૪ , લો.ર.પ્રકાશકુમાર 

જેઠાભાઈ બનાં=૨૪૬. 
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જ ગારના આરોપીની અટકાયતની વિગત 
 

દાણીલીમડા પોલીસ સ્ટેશન : 
જ ગારનો કિોલીટી કેસ શોધી કાઢતી દાણીલીમડા પોલીસ   

                  મે.પોલીસ કનમશ્નરશ્રી અમિાિાિ શહરે તથા અનધક પોલીસ કનમશ્નર સેક્ટર-૨ 
તથા ના.પો.કનમ શ્રી ઝોન-૬ તથા ઇન્ચાર્જ મિિનીશ પો.કનમ.શ્રી “ કે ” ડીિીઝન નાઓની સચુના 
તથા માગટિશટન હઠેળ અતે્રના પોલીસ સ્ટેશન નિસ્તારમાાં ચાલતા િારુ/જુગારના કેસો શોધી કાઢિા 
અંગેની સચુના મળતા જે અન્િયે પોલીસ ઇન્સપેક્ટરશ્રી િી.આર.િસાિાસાહબેનાઓની સચુના હઠેળ 
તેમજ માગટિશટન હઠેળ નીચે મજુબની કામગીરી કરેલ છે.  
                   સિેલન્સ સ્કોડના આર.એસ.ગોદહલ પો.સબ.ઇન્સ.તથા એન.પી.ગરાસીયા 
પો.સબ.ઇન્સ.તથા અ.હડે.કોન્સ.નિજયનસહ રજુજી બ.ન.૯૦૩૬ તથા અ.હડે.કોન્સ મોસીન 
યાસીનભાઈ બ.નાં-૯૧૨૫ તથા અ.પો.કો.રફીક યનુસુભાઈ  બ.નાં-૪૪૯૮ તથા અ.પો.કો ગોપાલભાઈ 
શીિાભાઈ બ.નાં-૯૧૬૦ તથા િન ગાડીના માણસો નિગેરે સ્ટાફના માણસો સાથે પોલીસ સ્ટેશન 
નિસ્તારમાાં પેટ્રોલીંગમાાં નીકળેલ તે િરમ્પયાન સાથેના સ્ટાફના અ.હડે.કોન્સ.નિજયનસહ રજુજી 
બ.ન.૯૦૩૬ તથા અ.પો.કો.રફીક યનુસુભાઈ  બ.નાં-૪૪૯૮ નાઓને મળેલ સાંયકુત બાતમી હકીકત 
આધારે આરોપી નાં.(૧) મસુ્તફુા સલીમભાઈ જાતે કુરેશી ઉ.િ-૩૨ રહ-ેમ.નાં-૧૦ રાજસ્થાન સોસાયટી 
શાહઆલમ િાણીલીમડા અમિાિાિ શહરે +૧૧ =૧૨ નાઓ ભેગા મળી ગોળ કુાંડાળુ િળી ગાંજી 
પાના પૈસાથી હારજીતનો જુગાર રમી રમતા ગાંજી પાના કુલે નાંગ-૧૦૪ દક,રુ.૦૦/૦૦ તથા 
અંગજડતીના મળેલ રોકડ નાણા રૂનપયા- ૨૫૬૪૦/- તથા િાિના રૂ- ૪૮૩૦/-તેમજ અલગ-અલગ 
કાંપનીના મોબાઇલ ફોન નાંગ-૦૯ દક,રૂ.૪૫,૦૦૦/- મળી કુલ્લે દક,રૂ,૭૫,૪૭૦/-ના મદુ્દામાલ સાથે 
પકડી લઇ જુગારનો કિોલીટી કેસ શોધી કાઢેલ છે.  
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નાસતા-ફરતા આરોપીની અટકાયતની વિગત 

 

કારાંજ પોલીસ સ્ટેશન  
કારાંજ પો.સ્ટે.ના અપહરણ તથા આર્મસય એક્ટના ગ નાનો નાસતો-ફરતો આરોપી પકડી 

પાડતી કારાંજ સિેલન્સ સ્કોડ  
                  મે.નાયબ પોલીસ કનમશ્નરશ્રી ઝોન-૨ સાહબે તથા મે.એ.સી.પી.શ્રી “સી” દડિીઝન, 

નસ.પો.ઇન્સ. શ્રી એફ.એમ.નાયબ સા.ના નાઓએ નાસતા ફરતા િોન્ટેડ આરોપીઓ તથા જાણીતા 
ગનેુગારો ઉપર િોચ રાખિા તેમજ પકડિા કરેલ સચુના આધારે કારાંજ પો.સ્ટે.ના સિેલન્સ સ્કોડના 
અ.હ.ેકો બાબભુાઈ હોથાભાઈ બ.નાં ૮૮૪૧ તથા અ.હ.ેકો ગણપતભાઈ અમરાભાઈ બ.નાં.૩૬૦૩ તથા 
અ.પો.કો. કલ્પેશકુમાર ભેમજીભાઇ બ.નાં.૬૨૯૧ તથા અ.પો.કો. દિનેશભાઇ ગલબાભાઇ બ.નાં.૫૭૨૦ 

તથા અ.પો.કો. પાંકજભાઇ ચેલાભાઇ બ.નાં.૪૬૭૭ તથા અ.પો.કો પ્રધ્યમુનનસિંહ ઘનમયામનસિંહ 

બ.નાં.૪૭૭૬  પેટ્રોલીંગ િરમ્પયાન સિેલન્સ સ્કોડના પ્રો.પો.સબ.ઇન્સ. આર.આર.ગરચર સાહબે નાઓએ 

આપેલ બાતમી આધારે કારાંજ પો.સ્ટે. ફ.ગ.ુર.નાં.૯૪/૨૦૧૮ ધી ઇપીકો કલમ 

૩૬૪(ક),૩૯૫,૩૨૩,૧૨૦(બી) તથા આમ્પસટ એક્ટ કલમ ૨૫(૧)(બી)(એ) તથા જી.પી.એક્ટ કલમ 

૧૩૫(૧) મબુના કામનો નાસતો ફરતો આરોપી નામ ેમોઇનખાન S/O ઇબ્રાહીમખાન છોટેખાન જાત-ે

પઠાણ ઉં.િ.૪૯ ધાંધો-ફોટો ગ્રાફી રહ,ે મ.નાં.૧૧ સોના પાકટ ફ્લેટ લબ્જબેક પાકટ પાસે આર.સી.સી. રોડ 

ફતેહિાડી કેનાલ પાસે સરખેજ અમિાિાિ શહરેનાને આજરોજ તા.૧૫/૦૨/૨૦૨૦ના કલાક ૧૬/૫૦ 

િાગ્ય ેપકડી અટક કરી કાયિેસરની કાયટિાહી કરી પ્રસાંશનીય કામગીરી કરેલ છે. 
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ગ ના વનિારણ શાખા : 

“વિદેશી દાર ના જથ્થા સાથે એક ઈસમને ઝડપી પાડતી પી.સી.બી.” 
                 મે.પોલીસ કનમશ્ર્નર શ્રી આશીર્ ભાદટયા નાઓએ અમિાિાિ શહરેમા પ્રોહી/જુગારની 
પ્રવનૃત અટકાિિા સારુ સચુના આપેલ જે અનસુાંધાને તા.૧૬.૨.૨૦૨૦ ના રોજ િહલેી સિારે 
પીસીબીના સ્ટાફના માણસો પેટ્રોલીગમાાં હતા િરમ્પયાન સ્ટાફને ચોક્ક્સ બાતમી હકીકત મળેલ કે 
‘ધમેન્ર ઉફે ધમેશ ઉફે બોબો કૌનશકભાઈ પટેલ રહિેાસી-મ.ન.એ/૩૦૪Ê ઉગતી એલીગન્સ સોલા 
સાયાંસ નસટી રોડ સોલા અમિાિાિ નાઓ પોતે તથા પોતાના ભાડુતી માણસો મારફ્તે એક સફેિ 
કલરની હુ ાંડાઈ કાંપની િનાટ ગાડી નાંબર GJ-18-AC-0977  મા બહારથી કેટલોક ભારતીય બનાિટનો 
પરપ્રાાંતનો નિિેશી િારુનો જથ્થો માંગાિી પોતાના ફ્લેટ પાસે બ્જલોક નાંબર એ ની સામે બગીચા પાસ ે
ખલુ્લી જગ્યામા નિિેશી િારુનો જથ્થો કોઈ જ્ગગ્યાએ સગેિગે કરનાર છે” જે બાતમી હકીકત આધારે 
ઉપરોકત જણાિેલ જગ્યાએ પાંચો સાથે રેઇડ કરતા નીચે જણાિેલ આરોપીને નીચે મજુબના 
ભારતીય બનાિટના નિિેશી િારુનો જથ્થા સાથે પકડી પાડી તેની નિરુધ્ધમા કાયિેસરની કાયટિાહી 
કરી સોલા હાઈકોટટ પોસ્ટે ખાતે ગનુો રજીસ્ટર કરાિિામા આિેલ છે. 
પકડાયેલ આરોપી :  
³૧) ભરુાલાલ નાથજુી પટેલ (મારિાડી) ઉ.િ.૨૯ રહિેાસી- બી/૪૦૫ જાનકી એપાટટમેંટ ઔડાના 
મકાન રાજપથ ક્લબની પાછળ બોડકિેિ, અમિાિાિ  
િોન્ટેડ આરોપી: 
³૧) ધમેન્ર ઉફે ધમેશ ઉફે બોબો કૌનશકભાઈ પટેલ રહિેાસી-મ.ન.એ/૩૦૪Ê ઉગતી એલીગન્સ સોલા 
સાયાંસ નસટી રોડ સોલા અમિાિાિ  
ગ નાની જગ્યા :  સોલા સાયાંસ નસટી ઉગતી એલીગન્સ બ્જલોક નાંબર એ ની સામે આિેલ બગીચા 
પાસે ખલુ્લી જગ્યામા  
પકડાયેલ મ દામાલ :  
³૧)  ભારતીય બનાિટનો નિિેશી િારુની બોટલ નાંગ ૧૦૮ (૯ પેટી) દક.રુ.૮૨Ê૭૨૮/- 
³૨) મોબાઇલ ફોન નાંગ ૧ દક. ૫૦૦/-  ³૩) હુ ાંડાઈ િનાટ કાર ન. GJ-18-AC-0977  દક.૨Ê૦૦Ê૦૦૦/-  
³૪) રોકડ નાણાાં રુ.૧૨૦/-   (૫) લાયસાંસ તથા આરસીબકુ ની નક્લ દક.૦૦/- 
ક લ્લે ર વપયા ૨Ê૮૩Ê૩૪૮/- નો મ દામાલ 
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 “SHE TEAM”  ની કામગીરીની વિગત  
 

આનાંદનગર પોલીસ સ્ટેશન નિસ્તારમાાં બાંસરી બાંગ્લોઝ,  ગણેશ એપાટટમેંટ, નપયરુ્નગર સોસાયટી, 

શરણમ ખાતે ફૂટ પેટ્રોખલિંગ કયુટ. મેઘાણીનગર પોલીસ સ્ટેશન નિસ્તારમાાં આિેલ આઈ.જી.પી. 
કમ્પપાઉન્ડમાાં અિાિરુાં જગ્યાએ િોચ રાખી પેટ્રોખલિંગ કયુટ.  
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પાસા અટકાયતની વિગત 
આનાંદનગર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાાં અસામાજીક તત્િની પાસા હઠેળ અટકાયત 

કરતી આનાંદનગર પોલીસ 

   મે. પોલીસ કનમશ્નર શ્રી અમિાિાિ શહરે  તથા સાંયકુ્ત પોલીસ કનમશ્નર શ્રી સેક્ટર-૧ તથા નાયબ 

પોલીસ કનમશ્નર શ્રી ઝોન-૭ તથા મિિનીશ પોલીસ કનમશ્નર શ્રી એન ડીિીઝન નાઓએ પો.સ્ટે નિસ્તારમા 

શરીર સાંબાંધીત ગનુાઓ બનતા અટકાિિા અગાઉ શરીર સબાંધી ગનુામાાં પકડાયેલ આરોપીના યોગ્ય 

અટકાયતી પગલા લિેા સારૂ સચુનાઓ મળેલ હોય જે અનસુાંધાને આનાંિનગર પોલીસ સ્ટેશન તેમજ અન્ય 

પોલીસ સ્ટેશન નિસ્તારમાાં શરીર સાંબાંધી ગનુાઓ કરતા ઇસમ નિરુધ્ધ યોગ્ય કાયટિાહી કરિા સારૂ 

એસ.જે.બલોચ સીનીયર પોલીસ ઇન્સપકે્ટર આનાંિનગર પોલીસ સ્ટેશન અમિાિાિ શહરેનાઓના માગટિશટન 

હઠેળ અગાઉ શરીર સબાંધી ગનુામાાં પકડાયેલ આરોપી સાજન ઉફે લાલો અમથાભાઇ િેસાઇ ઉિ.૨૧ રહ-ે 

બી/૪૩ શભુિશટન એપાટટમેન્ટ,પ્રેરણાતીથટ િેરાસર સામે, આનાંિનગર અમિિાિ શહરેનાની પાસા િરખાસ્ત 

તૈયાર કરી મોકલી આપતા મે. પોલીસ કનમશ્નર શ્રી અમિાિાિ શહરે નાઓના અટકાયતી હુકમ ક્રમાક 

પીસીબી/ ડીટીએન / પાસા/૧૮૦/૨૦૨૦ તા-૧૪/૦૨/૨૦૨૦ આધારે સિરી પાસા અટકાયતીને તા-

૧૪/૦૨/૨૦૨૦ ના  કલાક ૨૨/૩૦ િાગ ેપાસા હુકમની બજિણી કરી ખાસ જેલ પાલારા ભજુ ખાતે પાસા 

હઠેળ યોગ્ય જા્તા સાથે  મોકલી આપલે છે. તા-૧૪/૦૨/૨૦૨૦   

કામગીરી કરનાર -અધીકારી/કમયચારી-  (૧) પો.સબ.ઇન્સ કે.બી.મીર 

                                        (૨) અ.હ.ેકોન્સ નિજયિાન મોજિાન  

                                        (૩)અ.હ.ેકોન્સ રાજ ેંરનસિંહ ભીખભુા  

                                        (૪)અ.હ.ેકોન્સ દિલીપકુમાર રાયમલભાઇ  

                                        (૫)અ.હ.ેકોન્સ અલ્પેશભાઇ કનૈયાલાલ   

પાસા અટકાયતી નામ -સાજન ઉફે લાલો અમથાભાઇ િેસાઇ ઉિ.૨૧ 
                        રહ-ે બી/૪૩ શભુિશટન એપાટટમેન્ટ, પ્રેરણાતીથટ િેરાસર સામ,ે આનાંિનગર  
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ગ ના વનિારણ શાખા : 
                           અમિાિાિ શહરે નિસ્તારમા ગનુાદહત પ્રવનૃતઓ અટકાિિાના ઉિેમયથી 
મે.પોલીસ કનમશ્ર્નર શ્રી આશીર્ ભાદટયાનાઓએ તા.૧૫.૨.૨૦૨૦ નારોજ અમિાિાિ શહરેના જુિા-
જુિા પોસ્ટે નિસ્તારમાાં નમલક્ત સબાંધીÊ શરીર સબાંધી  ગનુાદહત પ્રવનૃતઓ કરતા ઇસમો નિરુધ્ધ 
નીચે મજુબની નિગતે પાસા હુકમ કરિામાાં આિેલ  છે. 
➢ અમિાિાિ શહરેના િસ્ત્રાપરુ પોલીસ સ્ટેશન નિસ્તારમા લોકોએ પાકીગમા તથા ઘર આગળ 

તેમજ જાહરે રોડ ઉપર પાકટ કરેલ મો.સા.ની ડુ્લીકેટ ચાિીથી લોક ખોલી ચોરી કરી મેળિેલ 
મો.સા. િેચાણ કરિાના ઈરાિે પોતાના ક્બ્જજમા રાખનાર ગનુાદહત માનસ ધરાિનાર ઈસમ 
નામે અશોક પોકરજી રાજાજી િણઝારા મ.ન.૮૭૧ જાિિનગર ભરિાડ િાસ મેમનગર 
અ મિાિાિ શહરે  નિરુધ્ધ પાસા િોરાંટ જારી કરી તેઓને સરુત જેલ ખાતે મોકલિાની તજિીજ 
કરિામાાં આિેલ છે. 

 

 અશોક પોકરજી રાજાજી િણઝારા મ.ન.૮૭૧ જાિિનગર ભરિાડ 
િાસ મેમનગર અ મિાિાિ શહરે  

 

➢ આ ઉપરાાંત શરીરસબાંધી નમલક્તસબાંધી ગનુાઓની પ્રવનૃત સાથે સાંકળાયેલ અન્ય ૨ ઇસમ મળી 
ક લ્લે ૩ ઇસમો વિર ધ્ધ પાસા હ કમ કરી તેઓને ભજુ,િડોિરા જેલ ખાતે મોકલિા તજિીજ 
કરિામાાં આિેલ છે.  

 

 

  


